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Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!  

Attention om Ukrainakrisen 

Attention känner precis som hela funktionsrättsrörelsen stor sorg över Rysslands krigshandlingar 

mot Ukraina och dess befolkning. Angreppet drabbar alla, men sårbara grupper som barn, äldre 

och personer med funktionsnedsättning tillhör de som drabbas allra värst i kriser och krig. 

Kriget i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt. För barn och unga med NPF som kanske har 

svårt att sätta ord på sina känslor eller lätt slukas upp av nyheterna kan det bli extra tufft. 

Attention kontaktade därför psykologen Therese Allvar för att få råd om hur man bäst pratar med 

barnen om kriget. Som alltid samlar vi viktig information på vår webb – www.attention.se 

Årsmöteshandlingar – information 

Nu börjar en del årsmöteshandlingar att trilla in vilket är strålande och jag vill samtidigt påminna 

er om att uppdatera styrelseinformation i medlemsregistret. Vilka är nya och vilka har lämnat? 

Instruktion för hur ni gör i Arc Member finns HÄR  

Avisering av medlemsavgift 

Sista påminnelsen skickades ut i förra veckan via brev och kommer i postlådan hos våra 

medlemmar inom några dagar.  

Glöm inte att se över att ni själva och era styrelsekompisar har förnyat sina medlemskap, det är 

ett 80-tal med styrelseposter som ännu inte betalt sin avgift och ska dessa personer fortsatt 

kunna ingå i styrelsen så är det viktigt att det är ordnat innan era årsmöten. 

Påminnelse – anmälan till NPF-forum den 5 - 6 maj 

Vi gläder oss åt att vi som vanligt kommer att ha en blandad publik. Många yrkesverksamma från 

regioner, kommuner och myndigheter deltar. Vår konferens hålls i år på Essinge konferens, 

beläget i Lärarnas hus på Stora Essingen. I den lokalen har vi plats för 20 utställare. De utgör 

också en blandad grupp, vilka ser du här utställare NPF-forum 

Programmet är nu komplett i och vi gläder oss förstås lite extra åt att Anders Bagge valt att välja 

oss för att testa sin kommande show ”Stay Busy”. Program och annat du behöver veta om NPF-

forum finner du här: NPF-forum 2022 

För våra föreningar har vi också ordnat en bokningslänk från Scandic Alvik som ger billigare rum 

mellan den 4-6 maj i samband med NPF-forum. Bokningslänk Scandic Alvik 

Långa köer till vård för vuxna med adhd och autism  

Attentions medlemmar, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom 

adhd och autism, har svårt att få rätt stöd och behandling. Väntetiderna är långa och individen får 
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strida för att få en utredning och de insatser som man behöver. I värsta fall handlar det om 

årslånga köer. Det visar Attentions nya medlemsundersökning som du hittar på www.attention.se 

För att komma till rätta med de brister som undersökningen visar arbetar vi bland annat för att: 

• Insatser ska utgå från nationella kunskapsstöd och aktuell forskning. 

• Vård och stöd ska ges oberoende var i landet man bor eller hur gammal man är. 

• Ökad delaktighet – effektivare stöd. 

• Vårdgarantin ska omfatta även neuropsykiatriska utredningar. 

• Insatser ska ges i en fungerande vårdkedja med en helhetssyn på individens behov.  

• Resurser avsätts för ett kunskapslyft som når all personal i behov av ökad NPF-kunskap. 

 

Digitalt möte om skolfrågor 
De utmaningar som finns i skolan är många. Bristen på anpassning gör att många elever inte 
klarar av att gå i dagens skola. För att berätta om vårt nya projekt och diskutera hur vi i Attention 
kan jobba med frågan bjuder vi in till ett digitalt möte för de aktiva i våra lokala föreningar den 6 
april kl. 18.00-19.30. 
 
Anmäl via länken HÄR. 

Diskriminering av Attentions målgrupper 

Attention har ända sedan bildandet arbetat mot diskriminering av våra medlemsgrupper. I vårt 

intressepolitiska program står det bland annat att vi vill bidra till att öka kunskapen om vilka 

rättigheter en person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Vi synliggör 

diskriminering och försöker påverka beslutsfattare till att förändra diskriminerande ageranden 

eller uppfattningar som bygger på okunskap. Genom att synliggöra brister och diskriminering 

inom lagstiftning, myndighetsutövning och i samhällsstrukturer arbetar vi för förändring. 

Tyvärr är det ett arbete som måste fortsätta då fördomar och negativa attityder fortsätter att visa 

sig inom olika samhälls- och livsområden. För en tid sedan blev vi kontaktade av en medlem som 

utsatts för kränkande särbehandling i samband med att hon på grund av sin funktionsnedsättning 

haft svårt att bli gravid. Ärendet drivs av Byrån mot diskriminering i Östergötland och har även 

anmälts till IVO. 

Ett par andra pågående ärenden gäller diskriminering inom Försvarsmakten, som trots DO:s 

tidigare beslut uppenbarligen fortsätter att sätta stopp för personer med våra diagnoser. Attention 

kommer att stödja medlemmarna genom att driva frågorna och ifrågasätta beslut som kränker 

medlemmarnas rättigheter. Om du har egna erfarenheter av diskriminering inom dessa eller 

andra områden får du gärna skriva och berätta om dem till vår intressepolitiska utredare Matilda 

Berglund Calais matilda.berglund.calais@attention.se 

Kraftsamling för psykisk hälsa 

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en 

Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och 

tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Alla som arbetar för en bättre psykisk 

hälsa är välkomna. Fram till nu deltar mer än 550 engagerade organisationer och företag som 

utvecklar Kraftsamlingen. Den som vill få löpande information om möten och aktiviteter kan 

anmäla sig till deras nyhetsbrev prenumerera här 

Trots allt! bjuder in till digital bokträff med boken ”Barn som bråkar”  

Ni kommer att träffas vid sex tillfällen med start tisdagen 19 april kl. 18.30-20.00. Träffarna är 

varje vecka med sista träff den 24 maj. Cirkeln är kostnadsfri och du får boken hemskickad.  
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Länk till inbjudan och anmälan:  Anmälan digital-bokcirkel-barn-som-bråkar 

Likvärdig utbildning för barn med språkstörning? 

Språkstörning är en funktionsnedsättning som förekommer hos ca sju procent av alla barn. 

Eftersom skolans undervisning förutsätter en god språklig förmåga, är risken stor att dessa elever 

inte når skolans mål. Linköpings universitet har startat ett projekt där man undersöker både risker 

och fungerande strategier i undervisningen av elever med en språkstörningsproblematik. 

Enkäten innehåller frågor både till vårdnadshavare och till eleven själv. Frågorna berör bland 

annat upplevelser av skolarbete, stödinsatser i skolan och skolresultat. Enkäten tar ca 10 minuter 

att fylla i. 

Läs mer och besvara enkäten 

Information och utbildning till vårdnadshavare 

En grupp från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM:s fyra Resurscenter, arbetar nu med 

att utforma information och utbildning för vårdnadshavare. Gruppens målgrupper är bland annat 

elever med grav språkstörning.  

De har haft kontakt med Attention och andra intresseorganisationer men önskar nu få direkt 

information vårdnadshavare och bjuder därför in till ett möte via Zoom tisdagen den 10 maj kl. 

16:00-17:15. Anmälan görs senast den 2 maj via mejl till My Paaske Toolanen 

my.paasketoolanen@spsm.se 

Länken får du som deltar efter att du anmält dig. 

 

Kunskap om anhörigas situation och behov  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) har tagit fram en skrift som sammanfattar två 

rapporter från Socialstyrelsen om stöd till anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående. 

Rapporterna är ett underlag till en nationell strategi om stöd till anhöriga. De ger en översikt över 

hur anhörigas situation ser ut, vilket stöd som anhöriga själva vill ha och hur samhällets insatser 

kan utvecklas för att möta deras behov. Den innehåller också några olika beskrivningar vad 

anhörigskap kan innebära. Syftet med skriften är att förmedla kunskap och inspiration att utveckla 

stödet till anhöriga. Läs mer här 

Attention Play på YouTube 

Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat 

nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan: 

Attention Play - vår kanal på YouTube 

Koll på det som händer via Facebook 

Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook: 

Attention på Facebook 
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